MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2015/3072-3
7405/2015

Brezno
12.03.2015

ZÁPIS č. 01/2015
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MsZ, konaného dňa 10.03.2015
Prítomní:
Bc. Andrej Barančok, Mgr. Petra Dzurmanová, Mgr. Daniel Struhár, Mgr. Ivica Krištofová, Marián
Pavúk, Bc. Miroslava Rosíková, Igor Kerestény
Ospravedlnený:
Mgr. Daniel Struhár
Neospravedlnený:
Ing. Michal Cibuľa
Sekretár komisie:
Ing. Ľubica Kubaliaková
Rokovanie viedol:
Bc. Andrej Barančok – predseda komisie pre kultúru
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba podpredsedu komisie pre kultúru
3. Harmonogram zasadnutí na I. polrok 2015
4. Oboznámenie sa so žiadosťami o dotácie
5. Diskusia a záver
K bodu 1)
Prvé zasadnutie komisie pre kultúru pri MsZ otvoril a viedol predseda komisie Bc. Andrej
Barančok. Privítal všetkých členov komisie, predstavil im sekretárku komisie Ing. Kubaliakovú
a vyslovil presvedčenie, že komisia bude kvalitne a zodpovedne pracovať celé volebné obdobie.
Predseda komisie rozdal všetkým členom komisie materiály na preštudovanie:
 rokovací poriadok komisií MsZ mesta Brezno
 zásady odmeňovania členov komisií
 zoznam členov komisie pre kultúru s kontaktnými údajmi
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je vzhľadom na počet prítomných členov uznášania
schopná.
K bodu 2)
Podpredsedu komisie volia v zmysle rokovacieho poriadku členovia komisie z radov poslancov
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov komisie, na návrh predsedu komisie. V komisii pre
kultúru sú traja poslanci: Bc. Andrej Barančok, ktorý je predsedom komisie, Mgr. Petra
Dzurmanová a Mgr. Daniel Struhár. Mgr. Struhár sa prihlásil o slovo a oznámil, že z dôvodu
pracovného vyťaženia sa nemôže uchádzať o post podpredsedu komisie. Predseda komisie navrhol

na post podpredsedu poslankyňu Mgr. Petru Dzurmanovú, ktorú všetci prítomní členovia
jednohlasne schválili.
K bodu 3)
Členovia komisie sa dohodli na predbežnom harmonograme zasadnutí komisie pre kultúru na I.
polrok 2015. Stanovené termíny nadväzujú na termíny konania zasadnutí Mestského zastupiteľstva
a sú nasledovné:
16.03.2015
16.04.2015
21.05.2015
25.06.2015
Uvedené termíny sú zatiaľ len predbežné, na nasledujúcom zasadnutí komisie budú upresnené
a harmonogram zasadnutia schválený.
K bodu 4)
Predseda komisie oboznámil členov komisie s doručenými žiadosťami o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Brezno na rozvoj kultúry. Bolo doručených spolu 20 žiadostí od 12 subjektov.
Členovia komisie sa dohodli, že návrh na prerozdelenie dotácií prerokujú na najbližšom zasadnutí
komisie dňa 16.03.2015. Podpredsedníčka komisie Mgr. Dzurmanová poverila sekretárku komisie
úlohou všetky žiadosti preskenovať a elektronickou poštou ich zaslať všetkým členom komisie, aby
si žiadosti mohli v kľude naštudovať. Mgr. Dzurmanová zabezpečí pre členov komisie prehľad
dotácií na kultúru poskytnutých v rokoch 2013 a 2014. Bc. Barančok navrhol prizvať na zasadnutie
komisie predkladateľov žiadostí o dotácie, aby sa mohli k svojim žiadostiam vyjadriť a prípadne
doplniť, vysvetliť čo bude treba. Marian Pavúk mal opačný názor – podľa neho žiadatelia uviedli
účel vo svojich žiadostiach a ich osobná prítomnosť nie je potrebná. Po vzájomnej diskusii sa
prítomní členovia komisie dohodli, že žiadateľov prizvú, aby si odprezentovali svoje žiadosti,
pričom na ich prezentáciu bude mať každý maximálne 5 minút.
K bodu 5)
V diskusii sa členovia komisie zaoberali hlavne bodom 2b) článku 4.3 Rokovacieho poriadku
komisií MsZ mesta Brezna č. P-04/2015, podľa ktorého členom komisie nemôže byť fyzická osoba,
FO-podnikateľ, štatutárny orgán/konateľ a spoločník právnickej osoby, ktorá má priamu
ekonomickú/finančnú výhodu od mesta (dotácie, príspevky, predaj a prenájom majetku mesta
a pod.), nakoľko sa táto klauzula dotýka viacerých členov komisie.
Po prerokovaní bodov programu predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie komisie.

...............................................................
Bc. Andrej Barančok
predseda komisie

...........................................................
Ing. Ľubica Kubaliaková
sekretár komisie

